
.عند اللطل ق هو من قام بمأمور وترك المحظور وهذا هو السحسان
ززءاءومن فوائد الية الكريمة  الحث على السحسان لقققوله : ((  زججج للجج ك  زذ

زن لنني لس حح مم حل  )) والحققث علققى السحسققان والمققر بققه كققثير فققي الكتققابءا
والسنة  والسحسان يتضققمن كمققا قلققت لكققم السحسققان فققي عبققادة اللققه
والسحسان إلى عباد الله  والسحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل
اا في بذل السحسققان وبالجاه وغير ذلك من أنواع السحسان فل تدخر وسع
اا في اا سبب اا لدخول الجنة ويكون أيض لخوانك فإن ذلك مما ي يكون سبب
. ( عون الله لك ( فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ففققر اللققه عنهققم أسققوأ أعمققالهم ومن فوائد الية الثانية أنهم بتقققواهم يك

ملاوءالقوله : ((  لم زع لذ ي  لل زأ ءا زاو حس زأ حم  مه حن زع مه  لل زر ءال فف زك مني لل  )) .
فين ذلققك فققي الكتقاب بب ومن فوائدها أن الله يجزيهم بأسحسن الجزاء وقد 
والسنة بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى
. أضعاف كثيرة
ومن فوائد الية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب ل سحكم

ملاوءا )) (( ماعملاوءالها لقوله : ((  لم زع لذ ي  لل مناوءا )) ولقوله : (( ءا زكا لذ ي  لل ءا
زن ملاو زم حع اا بذلك فقال النقبي صقلى اللقه عليققهزي  )) وقد جاء الحديث مؤيد

(أن ءالله تجاوز لمججتي ماحججدثت بججه أنفسججها مججالموآله وسلم 
 )  لكققن يجققب علققى مققن كققان لققه خطققرات سققيئة أنتعمل أو تتكلم

يققدافعها بمققا يسققتطيع  ومققن  ومققن مققدافعتها أن يسققتعيذ بققالله مققن
بيعرض عققن هققذه التقققديرات فققإن ذلققك الشيطان الرجيم وينتهي  يعني 
يزول أما إن خضع لها واستكان لها واستمر فإنهققا تهلكققه لن الشققيطان
اا تسلط عليه سحققتى يخرجققه مققن دينققه انا هش في يقيس قلب المرء إذا رآه ل
اا ليقدر الشققيطان أن ينفققذ فيققه فققإنه ودنياه والعياذ بالله  وإذا كان صلب
اا تتكسر عليه عظام الشيطان . وقد أوصققى بهققذا شققيخ سحينئذ يكون قوي
السلم ابن تيمية رسحمه الله تلميذه ابن القيم سحينما كققان يعققرض عليققه

ل تجعل قلب ك كالسفنجة تتشرب ءالمججاءبعض الشبهات قال : " 
ميججرى ثم ليخرج منها إل بعصر ءاجعل قلب ك كالزجاجة صججافنية 

بيقرى مافيهقا يعنقي ول ينفقذ إليهقامن ورءاءها ولينفذ إلنيها شيء  "
شيء يعني من هذه الشبهات تكون صققافية نقيققة خاليققة مققن الشققبهات
ولينفذ إليها شيء  وهكذا ينبغي للنسان أل يخضع للشيطان فققي هققذه
الوساوس التي ترد عليه .لطيب فإذا قال قائل : هققل الرادة عمققل ؟ أو
ل  ماذا تقولون ؟



... : الطالب
: الرادة عمققل لكنهققا عمققل قلققب بخلف التحققديث لن تحققديثالشققيخ

النفس ليعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء لكققن الرادة ل تكققون إل
بعد تقريققر هققذا الشققيء ولهققذا قققال النققبي عليققه الصققلة والسققلم فققي
الرجليقن المسقلمين يلتقيقان بسقيفيهما فيقتقل أسحقدهما الخقر ققال : (
كلهما في ءالنججار إذءا ءالتقججى ءالمسججلمان بسججنيفنيهما فالقاتججل
وءالمقتاول في ءالنار قالاوءا : يارساول ءالله هذءا ءالقاتل فما بال

اا على قتل صاحبه )   ولما ذكققرءالمقتاول قال : لنه كان حريص
رجل أعطاه ءالله سبحانه وتعالى ءالمججالالرجال الربعة ومنهم ( 

فهاو ينفقه في غنير مرضاة ءالله فقججال ءالرجججل ءالفقنيججر لنيججت
لي مال فلن فأعمل فنيه كعمل فلن قال فهاو بننيتججه فهمججا

مع أنه لم يعمل لكن تمنى وأراد  والله أعلمفي ءالاوزر ساوءاء )   .
 : ... يطابق الواقع ...الواقعالطالب

اا لكن ليس عليه إثم الكاذب  نعمالشيخ   : يسمى كاذب
  ... : الطالب

 : هيهالشيخ
 : من يتق الله يكفققر عنققه سققيئاته أو نقققول لبققد أن يتقققي اللققهالطالب

... ويرضي الله ثم
 : كل هذا صحيح  كل هذا صحيح وأما قول الصوفية اعبد الله للهالشيخ

 فهذا خطأ  لكن اعبد الله لهذا ولهذا
اا قال اللققه تعققالى : ((  زاوءان حضجج لر زو حم  لهجج فب لر فمججن  ال  حضجج زف زن  مغاو زت حب )) فبققدأزي

بالفضل قال  وهذا في وصف الرسول عليه الصلة والسلم وأصحابه((
اا زاوءان حض لر زو له  لل زن ءال فم ال  حض زف زن  مغاو زت حب زي اءا  لجد مس اا  لكع مر حم  مه زرءا زت  )) . 

 : ... اخلص للطلب العلمالطالب
 : إيش ؟الشيخ

 : ... أنا أخلص لكي أتعلمالطالب
اا ؟الشيخ بأخلص لكي أتعلم وال أتعلم مخلص  : 

...  : ل أتعلمالطالب
 : إيش ؟الشيخ

  : اخلص تطلب علمالطالب
  : اخلصالشيخ

 : تخلص لله يجيك العلمالطالب



  : إيالشيخ
 : تخلصالطالب

 : هو لشك أن الخل ص لله يعني معونة وسققبب لتحصققيل العلققمالشيخ
وبركة العلم  الخل ص سبب لحصول المفقققود والبركققة فققي الموجققود .
نعم سليم

مه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( الطالب زد حب زع فف  زكا لب مه  لل زس ءال حني زل زأ

فد زهججا حن  لمجج مه  زل زما  زف مه  لل للل ءال حض مي زمن  زو له  لن مدو لمن  زن  لذي لل لبا ز ك  زن مفاو فاو زخ مي زو
فم زقججا لت لذ ي ءان فز  لزيجج زع لب مه  لل زس ءال حني زل زأ لل  لض مم لمن  مه  زل زما زف مه  لل لد ءال حه زي زمن  زو *
حل مقجج مه  لل نن ءال مل مقاو زني زل حر ض  حل

ز زوءا لت  زوءا زما لس زق ءال زل زخ حن  لم مهم  زت حل زأ زس لئن  زل زو *
حل زهجج لر  مضجج لب مه  للجج لنججي ءال زد زرءا أ

ز حن  لإ له  للجج لن ءال لمن دو زن  معاو حد زت لما  متم  حي زأ زر زف أ 
مت زكا لسجج حم مم لن  مهجج حل  زهجج فة  زمجج حح زر لب لنججي  زد زرءا أ

ز حو  زأ له  فر مضجج مت  زفا لشجج زكا نن  مهجج
زن ملاو فك زاو زت مم حل مل ءا لك زاو زت زي له  حني زل زع مه  لل زي ءال لب حس زح حل  مق له  لت زم حح زر  )) .

   : بسالشيخ
لذ يأعوذ بالله من الشيطان الرجيم  قال الله تبققارك و تعققالى : ((  للجج زوءا

زن  مقاو لت مم حل مم ءا مه ز ك  لئ زل حو مأ له  لب زق  لد زص زو لق  حد فص لبال )) من المققراد بالققذيزجاء 
جاء بالصد ق ؟

 : الذي جاء باصد ق ؟الطالب
 : من المراد به ؟الشيخ

 : كل من صد قالطالب
 : كل من جاء بالصد ق  كل من صد ق في مقاله وفعققاله وقصققدهالشيخ

فهو داخل في الية  تخصيص ذلك بالرسول صلى اللققه عليققه وسققلم ...
ماذا تقول فيه ؟
... : الطالب

 : هيه ؟الشيخ
... : الطالب

 : أقول تخصيصه بالرسول ؟الشيخ
... : الطالب

 : يا اخواني السؤال إذا صار موجه لشخص واسحققد مققا سحققد يتكلققمالشيخ
ها ؟

 : ...جاء بالصد ق وصد ق بهالطالب
 : نعم  إذن هذا من باب القصور في تفسير اليةالشيخ

 : نعمالطالب



 : لطيب  لطيب الصد ق هنا ي يش يختص بصد ق المقال أو بصد قالشيخ
 النية والمقال والفعال  خالد

 : يشمل الجميعالطالب
 : يشمل الجميع  لطيب صد ق النية بماذا ؟الشيخ

 : بالخل صالطالب
 : بالخل ص لله  والمقال ؟الشيخ

 : ... ليخالف الواقعالطالب
 : الخبار بمققا يوافققق الواقققع  والفعققال أن تكققون علققى الشققريعةالشيخ

. لطيب
زن )) قوله : ((  مقاو لت مم حل مم ءا مه لئ ك  زل حو كيف جمع ياسحكمققة اللققه الخققبر مققعمأ

ممأن المبتدأ مفرد ؟((  مهجج ز ك  لئجج زل حو مأ له  لبجج زق  لد زصجج زو لق  حد فص لبال زجاء  لذ ي  لل زوءا
زن )) مقاو لت مم حل  ؟ءا

  : ... الذينالطالب
 : لن السم الموصول ولو مفرداالشيخ

... : الطالب
 : يفيد ؟الشيخ

 : يفيد العمومالطالب
زد : يفيد العموم  لطيب .قوله تعالى : (( الشيخ لعنجج زن  مءو زشججا زي لمججا  مهم  زل

حم  له فب )) ال�خزر
... : الطالب

 : أي نعم هققل جققاء فققي القققرآن مايققدل علققى أن لهققم أكققثر مقنالشيخ
ذلك ؟

  : نعمالطالب
 : هيهالشيخ

ةة : قوله تعالى : (( الطالب زد زيا لز زو زنى  حس مح حل حءا ءا مناو زس حح زأ زن  لذي لل فل  ))
 : لنريد  المشيئة مايشاؤونالشيخ

لهم مايشاؤون عند ربهم ولدينا مزيد : (( الطالب  ))
زها : (( الشيخ لفني زن  مؤو زشا زي لما مهم  زل

زنا : (( الطالب حي زد زل زو  )) ...
ةد:(( الشيخ لزي زم زنا  حي زد زل  )) لطيب  هل في الية مايدل على الحققث علققىزو

السحسان  عبدالله ؟
 : قوله تعالىالطالب



 : لطيب  كم أنواع السحسان؟الشيخ
... : الطالب

. : نعمالشيخ
 : اسحسان في عبادة اللهالطالب

:اسحسان في عبادة اللهالشيخ 
... : الطالب

 : واسحسان في معاملة عباد الله  لطيب السحسان في عبققادة اللققهالشيخ
بدر  السحسان في عبادة الله ما معناه ؟

...  : السحسان في عبادة الله أن تؤدي العبادات على الوجهالطالب
 : ل أريد تفسيرا أسحسن من تفسير من فسرها به  أو من فسققرهالشيخ

 به  محمد
 : السحسان ... أن تعبد الله كأنك تراه فققإن لققم تكققن تققراه فققأنهالطالب

يراك
 : تمام . واضح يا بدر؟ عليك بالدليل  لطيب السحسان فققي عبققادةالشيخ

في معاملة العباد ؟
 : السحسان في معاملة العباد أن يعاملهم كما يحب أن يعاملوكالطالب

  : أن يعامل به  لطيب  هل مخالفة هذا هل فيها وعيد ؟الشيخ
... : الطالب

 : يعني أن تعامل الناس إي نعققم  أن تعامققل النققاس علققى خلفالشيخ
هذا الواقع هل فيه وعيد أو ؟ السحسان في معاملققة الخلققق أن تعققاملهم
كما تحب أن يعاملوك به  هل هناك وعيققد يققدل علققى أنققك لققو عققاملتهم
على خلف ذلك  فهد؟

...  : ...أنه لالطالب
: مابعد كملت اليةالشيخ   

... : الطالب
 : نعمالشيخ

...  : ... في سحقهمالطالب
 (  ( ل يؤمن أحدكم: نعم تمام .وفي السنةالشيخ 

...  : الطالب
 ) لطيققب . فسققرحججتى يحججب لخنيججه مججا يحججب لنفسججه : ( الشققيخ

ملاوءاالمؤلف قوله تعالى ((  لم زع زأ ما  زاو حس زأ حم  مه حن زع مه  لل زر ءال فف زك مني  )) بتفسيرلل
مخالف لظاهرها فما هو التفسير الذي فسرها به ؟



: فسر أسوأ وأسحسن أسوأ وأسحسن  قال ... سحسن وسيءالطالب 
.  : بمعنى سيء وسحسن لطيبالشيخ

... : الطالب
 :  اصبر اصبر ما بعد وصلنا  بمعنى سيء وسحسن  ما الفر ق بيققنالشيخ

أسوأ وسيء ؟
 : أسوأ من صيغ التفضيلالطالب

 : نعمالشيخ
... : الطالب

 : وأما سيء ؟الشيخ
 : سيء ليست باسم تفضيلالطالب

 : وكذلك أسحسن وسحسن أسحسن من صيغ التفضيل وسحسن ليستالشيخ
كذلك  هل ما ذهب إليه يا صالح صحيح ؟

 : غير صحيحالطالب
 : غير صحيح  لماذا ؟الشيخ

  : يا شيخ تفسيره فيه قصورالطالب
.  : نعمالشيخ

...  : ...القرآنالطالب
 : أول لنه مخالف لظاهر اللفظ  والثاني ؟الشيخ

... : الطالب
ففققرالشيخ  : تمام لن تكفيره  السوأ وجققزاؤه بالسحسققن أبلققغ ممققا لققو ك

. السيء وجزى بالحسنة  لطيب
زنفي قوله ((  ملاو زم حع زي مناوءا  زكا لن ما  زس حح زأ   )) فيها سحذف ؟لب

...  : ...سحذفالطالب
 : هيهالشيخ

  : ... ما كانوا يعملونهالطالب
: المحذوف هوالشيخ

... : صلةالطالب
ءالذ ي جاء بالصدق:  العائد على الصلة  لطيب  المؤلف قال " الشيخ 

 " وذكرنققا أن هققذا التفسققيرهاو ءالنبي وصججدق بججه هججم ءالمؤمنججاون
يتنافى تماما مع سيا ق الية وجهه ؟

...  : وجهه أن قلنا أنهالطالب
 : هاالشيخ



 : هذه ما قلناهاالطالب
  : لالشيخ

... : الطالب
 : ل قلناه  قلنا أن هذا التفسير يتنافى تماما مع اليةالشيخ

: ... المتقونالطالب 
  : ل لل  هذاالشيخ

... : الطالب
 : لطيبالشيخ

...  : ... الذي جاء بالصد ق وصد قالطالب
له : الية (( الشيخ لبجج زق  لد زصجج زو لق  حد فصجج لبال زجججاء  لذ ي  لل زق )) (( وءا لد  )):زصجج

معطوف على ؟
... : الطالب

زجاء  : ((الشيخ ))على صققلة الموصققول والمعطققوف علققى الصققلة مققن 
اا لن صققلة الموصققول صققفة الصلة وعلى هذا فيكققون الموصققوف واسحققد

ءالذ ي أكرمنججي وأعطججاني ءالمججال محبججاوبعرفت ؟  فققإذا قلققت "
ني " مثل هل نقول أعطاني المال غير الول و ال هو الول ؟إل

... : الطالب
 : هذا نفس الشيء  لطيبالشيخ

مهثم قال الله عز وجل في درس اليوم : ((   زد حب زع فف  زكا لب مه  لل زس ءال حني زل  ))زأ
الستفهام هنا للتقرير بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل وهققي أن

حمهمزة الستفهام إذا دخلت على مايفيققد النفققي أفققادت التقريققر ((  زل زأ

زك  زر حد زص ز ك  زل حح  زر حش لتي)) يعني قد شرسحنا لك صدرك  (( زن زيا حن آ مك زت حم  زل زأ

حم  مك حني زل زع زلى  حت مه)) يعني ها قققد كققانت وهققا وهققا وهكققذا  (( مت للجج زس ءال حني زل زأ

مه زد حب زع فف  زكا مه ))  يعني قد كفى الله عبده  وقوله : (( لب زد حبجج زع فف  زكججا  ))لب
فف الققذي نصققب عبققده قققوله : ((  )) لن كققاف اسققم فاعققل وفققاعلهزكا

مه (( مستتر و زد حب مهمفعول به  وقوله : (( )) زع زد حبجج زع فف  زكا زس )) (( لب حنيجج زل زأ

مه زد حب زع فف  زكا لب مه  لل اا لجميع من اتصققفءال  )) عبد: مفرد مضاف فيكون عام
اا فققإن اللققه كققافيه  ومثققل هققذا اا لله سحققق بهذا الوصف  فكل من كان عبد

مهقوله تعالى : ((  مب حس زح زاو  مه زف له  لل زلى ءال زع حل  لك زاو زت زن ي زم  )) ومثلققه قققولهزو
مم تعالى : ((  للنيجج زع حل مع ءا لمني لسج زاو ءال مه زو مه  نل مم ءال مه زك لفني حك زني زس )) فالعبققد هنققازف

وصققف شققامل ل يختققص بواسحققد دون الخققر فكققل مققن انطبقققت عليققه



اا فققالله تعققالى كققافيه ((  مهالعبوديققة سحققق زد حبجج زع فف  زكججا لب مه  للجج زس ءال حنيجج زل  ))زأ
والجواب على هذه الجملة أن يقال ؟
... : الطالب

له : بلققى  ثققم قققال (( الشققيخ لنجج مدو لمججن  زن  لذي للجج لبا ز ك  زنجج مفاو فاو زخ مي  )) هنققازو
ز كالخطققاب للنققبي صققلى اللققه عليققه وآلققه وسققلم  ((  زن مفاو فاو زخ  )) وهققامي

ز كوعطف ((  زن مفاو فاو زخ  )) الخققا ص بالرسققول ليقتضققي تخصققيص اللفققظمي
اا  يذكر لفظ عام ثققم يققذكر سحكققم العام قبله وقد مر علينا مثل هذا كثير
 يختص ببعض أفراده  قلنا ان هذا ليقتضي

  : التخصيصالطالب
فر علينققا فققي ذلققك مققاهو ؟ مققر علينققاالشيخ  : التخصيص وأقرب مثال م

أمثلة أقربها؟
 : الذي جاء بالصد قالطالب

 : ل هذا عام  مر علينققا فققي الحققديث مققا أسققرع أن نسققينا  هققذهالشيخ
القواعد ل ينبغي أن تنسى ياجماعة لينبغققي أن تنسققى لن لققو لققو أنققك
ال سحفظت هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم الن سحفظت القاعدة مث
جاء بعده سحكم يختص ببعض أفراده فإن هذا ل يقتضي التخصيص  هققذه
القاعدة واضحه لكن لو قال لك قائل أعطني مثال ينطبق على هققذا إذا
نسيت المثال معناها ... قال لك هذه القاعدة غير مقبولة بل أنققا أقققول
إذا جاء سحكم يختص ببعققض الفققراد دل علققى أن المققراد بققالعموم الول
. الخصو ص فيقلب عليك القاعدة
برد مقن القذهن  فيد الفرائد الشققرائد  الفوائققد القتي تشقق ولطالب العلم يق
ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يقيدها وإل ضاعت عليققه يل يققا أ�خ
خالد

...  : ... جاء بهالطالب
: هاالشيخ 

: أنه ... وبين النبيالطالب 
: ل ل هذا نصين منفردين نريد في سيا ق واسحققد . مققر علينققا فققيالشيخ 

القرآن مثال ومر علينا في السنة مثال أقققرب مقن ممقا مقر علينققا فققي
 القرآن و إل كل مرت علينا  نعم

: سحديث ابن عباسالطالب
: هاالشيخ

...  : قالالطالب



بالشجفعة فجي كججل : ل  قضى النبي صلى اللققه عليهوسققلم ( الشيخ
ميقسم   ) هذا عام وال ل ؟مالم 

... : الطالب
 )كققل الققذيقضى في كل ما لم يقسججم: أجيبوا ياجماعة  ( الشيخ

فججإذءا وقعججت ءالحججدود وصججرفت ءالطججرق فللققم يقسققم  عققام ( 
 ) هذا سحكم يختص ببعض أفراد العامة بماذا يختص ؟مشفعة

... :الطالب
:  بالعققققار بالراضقققي فهقققل نققققول إن العقققام الول يقققراد بقققهالشقققيخ

الخصو ص ؟
 : لالطالب

 :  أو نقول أن الول عام وذكر بعض أفراد العققام أو وذكققر سحكققمالشيخ
يختص ببعققض أفققراد العققام ليقتضققي التخصققيص هققذا هققو الثققاني وفققي

فءالقرآن ((  زو مر مق زة  زث زل زث لن  له لس مف زأن لب زن  حص لب زر زت زي مت  زقا لل زط مم حل  )) إلققى أنزوءا
ز كقال : ((  لل زذ لن ب له فد زر لب مق  زح زأ لن  مه مت زل معاو مب  )) المطلقات عام _ يرسحمققكزو

الله _  المطلقات عام وبعولتهن سحكم يختص ببعض أفراد هذا العام مققا
متالفرد الذي يختص به ؟ الرجعية  فهل نقول أن قوله : ((  زقا لل زط مم حل زوءا

فء زو مر مق زة  زث زل زث لن  له لس مف زأن لب زن  حص لب زر زت  )) هذا خا ص بالرجعيققات ؟ أو نقققولزي
هو عام ؟
... : الطالب 

 : معروف عند أهل العلم أنه عام  أنه عام في المطلقات اللتقيالشيخ
لطلقن بطل ق بائن أو بطل ق رجعي  ها الن أخققذتم مثققالين لطيققب  هنققا

(( ألنيس ءاللججههذا مثال لمعنققى فققي القققرآن هققل ينطبققق عليققه أو ل 
 (( بكاف عبده ويخاوفاون ك بالذين من دونه

  : ... ينطبق عليهالطالب
مه : ينطبق عليه الول (( الشيخ زد حب زع فف  زكا لب مه  لل زس ءال حني زل  )) عام لم يقلزأ

ز ك: أليس اللققه بكافيققك ويخوفونققك  عققام  (( زن مفاو فاو زخ مي زو  )) هققذا خققا ص 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن للواسحققد منكققم أن يقققول لققي
اا لكققل مققن يصققح خطققابه أي لمققاذا ل يصققح أن يكققون الخطققاب موجهقق
يخوفونك أيها المخالطب قد يقول القائل منكم لي هكققذا  كمقا هققم كمقا
قد جرت به العادة في كثير من النصو ص  فالجواب على هذا أن نقققول
اا لكل مخققالطب  لن كققل مخققالطب ل يققأتي ل أنه ل يصح أن يكون موجه
فوف بالذين من دون اللققه ؟ ل بخ اا  يتأتى عليه هذا الوصف هل كل مخالطب



إنما الذي خوف من دون الله هو النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم  الققذي
فوف بالذي من دون الله هو النبي لنهم يتوعققدونه بققآلهتهم  علققى كققل خ
سحال هذا المثال ينطبق على ما ذكرنققاه مققن القاعققدة أنققه إذا ورد لفققظ
تتي بعده بحكم يختص ببعض أفراده ها ؟ بأ عام ثم 

: لالطالب  ...
 : فإن ذلك ل يقتضيالشيخ

:التخصيصالطالب
 التخصيص  بل يبقى العام على عمومه ويثبت الحكم لهذا الفققردالشيخ

" يعني للنبي صل اللققه عليققه وسققلمويخاوفاون ك ءالخطاب لهقال : " 
بالذين من دونه أ ي ءالصنام أ ي تقتله أو تخبله وهذءا كقاوله" 

حم مه مفاو زخججا زت زل  زف مه  زنيججاء لل حو زأ مف  فاو زخ مي من  زطا حني لش مم ءال مك لل زذ زما  لن لإ تعالى : (( 
زن ))  لنني لم حؤ مم متم  مكن مفاون إن  زخا هم يخوفققون النققبي صققلى اللققه عليققهزو

وآله وسلم بالذين من دون الله وتخصققيص هققذا بالصققنام كمققا خصصققه
المؤلف فيه نظر  بل يخوفونه بالذين من دون اللقه مقن الصققنام وغيقر
الصنام سحتى من ذوي السلطان فيقول مثل يفعل بك فلن أو تفعل بك
الجن أو يفعققل بكققذا أو كققذا فينبغققي أن نحمققل بالققذين مققن دونققه علققى
إيش ؟ على العموم ل علققى خصققو ص الصققنام لن التخويققف أعققم مققن
ذلك الن مثل في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص أنت إن نهيت عن هذا
بيخشى شره هل هققذا مخققوف بالققذين المنكر سأرفع بك إلى فلن ممن 
 من دون الله ؟
... : الطالب

 : نعم هذا مخوف بالذين من دون الله فالية عامة ول ينبغققي أنالشيخ
. نخصصها كما ذهب إليه المؤلف رسحمه الله لطيب
 (( ويخاوفاون ك بالذين من دونه ))
زمججن ))قال تعالى :   (( ومن يضلل ءالله فما له مججن هججاد )) (( 

دد يهديه  "  وقاوله :شرلطية فتفيد العموم فمن يضلل الله فماله من ها
فد ))ءالجملة هذه ءاسمنية مكاونة من مبتدأ وخبر زها حن  لم مه  زل زما زف  ))
" وعجبا أن نقول مكونة أنها مكونة من مبتدأ وخبر ونحن ل نجد فيها ل
مبتدأ ول خبر  أين أين السم  المرفوع ؟ والمعروف أن المبتدأ والخققبر
يكونان ؟
... : الطالب



 : مرفوعين  وهنا ليس هناك شيء مرفوع فالجواب أن نقققول ((الشيخ
مه)) نافية و((ما  زل  )) جار ومجرور خققبر مقققدم ومققن هققاد مبتققدأ مققؤخر 

فد وكيف نعرب ((  زها حن  من حرف جر زءائد وهججاد ءاسججم))يقول " لم
" صح؟مجرور بمن

... : الطالب
 : لالشيخ

... : الطالب
 : هاد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة  على الياء المحذوفققة منققع مققنالشيخ

ظهورها ؟
.. : اشتغال المحل بحركةالطالب

 :مافي سحركة الياء ماهي متحركة هنا لنها ما تتحرك بققالجر علققىالشيخ
الياء على الياء المحذوفة للتقاء الساكنين والتي قدرت عليهققا الكسققرة
لمناسققبة سحققرف الجققر الزائققد هققذا إذا أردنققا أن نتمحققل فققي العققراب

 )) سحققرف جققر زائققد  و((منوالقواعد النحوية  وإل يكفي أن نقققول (( 
فد  )) مبتققدأ مرفققوع بضققمة مقققدره علققى اليققاء المحذوفققة للتقققاءهججا

الساكنين وانتهي  لن سحركة الحققرف الجققر الزائققد فققي مثققل هققذه هققذه
. الكلمة ل تظهر

فدوقوله : (( زها حن  لم مه  زل زما  زف مه  لل للل ءال حض مي زمن  زو بيقدر الله   ))  يعني من 
بالضللة فإنه ل أسحد يهديه مهما اجتمعققت عليققه المققة  وهققا هققو أعظققم
الخلق في الهداية والدللة محمد صققلى اللققه عليققه وآلققه وسققلم سحققر ص
غاية الحر ص لهداية عمه أبي لطالب إلى آخر أنفاسه ولكن لم يهتققد لن
الله عزوجل كتب عليه الضللة فكان آخر ما قال أن شهد شهادة الكفر

 " ولكققن النققبي صققلى للققه عليققههاو على ملة عبد ءالمطلبفقال " 
اا نصر به السلم  شفع له وآله وسلم لحسن أخلقه ولن عمه قام قيام
عند الله  شفع له عند الله  فكان في دسحضاح من نار وعليققه نعلن مققن
نار يغلي منهما دماغه أعلى مافيه والنعققال فققي أسققفل مققافيه والققدماغ
اا وإنققه لهققون أهققل النققار يغلي فما بالك بما دونه من الجسم أشد غليانقق
اا  لماذا يققرى لمققاذا يريققه اللققه أنققه أشققدهم اا ويرى أنه أشدهم عذاب عذاب
فلى بغيره لن صاسحب النار لو علم أن غيققره أشققد منققه أو اا  لئل يتس عذاب
مثله لتسلى وهان عليه المققر  وقققد أشققار اللققه إلققى ذلققك فققي قققوله :
(( ولجججن ينفعكجججم ءالنيجججاوم إذ ظلمتجججم أنكجججم فجججي ءالعجججذءاب

 مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا  نعققم  لهققانمشتركاون ))



عليكم  لهان عليكم  انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنققه لمققا قيققل
له إنه تخلف  عن غزوة تبقوك فلن وفلن هقان عليققه المقر هقان عليقه

اا وتقققول "  فلم  والخنساء ترثي أخاها صخر بمس ولججاولالمر  وهذا شيء 
 كثر ءالباكنين حاولي   على إخاوءانهم لقتلت نفسي
مأسججلي ءالنفججس عنججه  ومججا يبكججاون مثججل أخججي ولكججن         

.  "  لطيببالتأسي
إذن نقول من قدر الله من قدر اللقه يقه ضقلله فلققن يهقديه أسحقد مهمقا

(( ما تغنججي ءاليججات وءالنججذر عججن قججاوم لأوتققي مققن آيققات فإنهققا 
 (( يؤمناون
. في هذه الية الكريمة من الفوائد  أول كفاية الله لعبده 
ومنها من الفوائد  الحث علققى تحقيققق العبوديققة للققه لنققك إذا سحققققت 
العبودية تحققت لك الكفايققة إذ أن الحكققم المعلققق علققى وصققف يقققوى
بقوة ذلك الوصف ويضققعف بضققعف ذلققك الوصققف فققإذا كققانت الكفايققة
مرتبة على العبودية سحصل للعابد من هذه الكفاية بقدر إيش ؟
... : الطالب

 : بقدر عبوديته   على القاعدة أن الحكم المعلققق بوصققف يقققوىالشيخ
. بقوته ويضعف بضعفه  لطيب
ومن فوائد هذه الية الكريمة دفاع اللققه  عزوجققل عققن المقؤمنين دفققاع
الله عن المؤمنين لنه إذا كان كافية فسققوف يققدافع عنققه ويحقققق ذلققك

مناوءاقوله تعالى : (( زم زن آ لذي لل لن ءا زع مع  لف زدءا مي زه  لل لن ءال لإ  ))
ومن فوائد هذه الية الكريمة  أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون

))لطيب و يخاوفاون ك بالذين من دونه الله لقوله : ((  .
ومن فوائد هذه  أن الشيطان وهققو زعيققم أعققداء اللققه يخققوف المققؤمن
العابد لله مما دون الله فتجده يأتي إلى الشققخص الققذي يريققد أن يققأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول لتفعل لتفعل إن الناس يبغضققونك
إن الناس يرمونك بالتشدد إن السققلطان ربمققا يؤدبققك ومققا أشققبه ذلققك
اا لنه معتصم بمن ؟ ولكن المؤمن ليخاف من هذا أبد

 : باللهالطالب
: بالله عزوجل هو عبققد اللققه واثققق بققأن اللققه سينصققره فل يهمققهالشيخ

هؤلء لطيب .ولكن هل يعني ذلك أن النسان يتجشم المققور  بالعالطفققة
العاصفة أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق ؟ ها

 : الثانيالطالب



: الثاني ولذلك نحن ننتقد على بعض الناس الذين عنققدهم غيققرهالشيخ 
في دين الله ولكنهم ليأتون البيوت من أبوابها يريدون أن يققأتوا المققور
بالعنف والقوة مع انه ليس لهم قوة  ليس لهم قوة فنحن نقققول امققض
. فيما أمرك الله به لكن مستعمل بذلك الحكمة
ومن فوائد هذه الية الكريمققة  أن كققل مققن سققوى اللققه فهققو دون اللققه

له لقوله : (( لن مدو لمن  زن  لذي لل لبا زن ك  مفاو فاو زخ مي )) فليس هنا إل الله أو مققن و
 دون الله
ويتفرع على هذه الفائدة أن كل من سوى اللققه فهققو مغلققوب كققل مققن
سوى أن كل من سوى الله فهو مغلوب وإذا كان الله كاف عبققده وكققل
من سوى الله فهو مغلققوب فهققذا يعنققي أن النسققان سققيغلب إذا سحقققق
العبودية ولكن قد  يورد علنيا مورد أن الله تعققالى ذكققر أن مققن النققاس
بيجمع بين هذه الية وبين ما ثبت من قتققل بعققض من قتل النبياء فكيف 
النبياء ؟ والجواب على هذا أو الجواب عنه أن قتل النبياء ل يعني قتل
ماجاءوا به من الحق  والنبياء إنما تكلموا من أجل إثبققات الحققق ل مققن
أجل إثبات شخصيتهم من أجل إثبات الحق ثققم إنققه إذا فققاتهم النتصققار
في الدنيا النتصار النتصار الذي يشاهدونه لم يفتهققم ذلققك فققي الخققرة

لةلقول الله تعالى : ((  زنيججا زح حل لفي ءا مناوءا  زم زن آ لذي لل زوءا زنا  زل مس مر مر  مص زنن لنال  لإ
مد  زها حش زحل مم ءا مقاو زي حاوم  زي زو زنيا  حن مد ))  والله أعلمءال  .

... : الطالب
 : نعم عبد اللهالشيخ

... :الطالب
  : هاالشيخ

: لها تعريف أو ل ؟الطالب
: لها تعريف  تعريف السحسان نعمالشيخ   

... : الطالب
: هاالشيخ   

: ...الله عزوجلالطالب 
: كيف ؟الشيخ 

: ... الله عزوجلالطالب 
: إي قلنا أن هذا ماهو ما كل أسحد قلنا إنه عام لكل  انسانالشيخ 

: ... خوفالطالب 



: إي ممكن نجعله لكل من خوف ممكن أن نجعله لكققن الظققاهرالشيخ 
 أنه خا ص بالرسول نعم

: أبو لطالبالطالب   ...
: هاالشيخ   

: الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي لطالب وقققال (الطالب 
ه أنقهلاول أنا لكان في ءالدرك ءالسفل من ءالنار  ) وهو يرى نفس

اا  نعم  لنه لو رأى أنه أقلهم يعني يتسلى بها .أشد الناس عذاب
: نعمالشيخ 

: يعني معنى ذلك أنه ما علم بشققفاعة النققبي صققلى اللققه عليققهالطالب 
وسلم له أنه في هذا الدسحضاح ؟ أم علم ولكنه يرى أنه أشد الناس ؟

:  سواء علم ول ما علم هو يرى أنه أشد الناس وكون الله أعلمهالشيخ
أنه كان يستحق الدرك السفل من النار ولكن الله أشفعه الرسول قققد
يكون الله أعلمه بهذا ليعلمققه أن اللققه قققد جققازاه وكافققأه علققى ماصققنع
بالرسول عليه الصلة والسلم وقد ليكون الله أعلم نعم

لمججن: ...  قال الله سبحانه وتعالى : (( الطالب  لذين  للجج لبا ز ك  زن مفاو فاو زخ مي زو
له لن تإن نقراك إلسققيالطهم )) هقل ينطبققق علققى ... مدو  علققى مقن قققام ...

اعتراك بعض آلهتنا بسوء
: إن نقولالشيخ 

: إن نقول إلالطلب
: هذا الذي نقله من ؟الشيخ 

: في السابق قوم شعيبالطالب
: ل الذين قالوه عاد لهودالشيخ

: نعمالطالب   
: اهالشيخ 

: هل هو نفس يعني المشركين خوفوا النققبي صققلى اللققه عليققهالطالب 
فرض وسلم بأنه سيعتريه سوء من اللهه لو تع

لإن ننقججاول إل ءاعججترءاك بعججض: ل هققؤلء أولئققك قققالوا : (( الشققيخ 
يعني معناه خبلوكآلهتنا بساوء ))  .

: نعمالطالب 
: وجعلوك مجنونا أما هؤلء فقالوا ان آلهتنا ستخبلك توعدوهالشيخ 

... : الطالب
: في المستقبلالشيخ   .



(( ومن يهد ءالله فمججا لججه مججن: بسم الله الرسحمن الرسحيم الطالب 
مضل ألنيس ءالله بعزيز ذ ي ءانتقام * ولئن سججألتهم مججن خلججق
ءالسماوءات وءالر ض لنيقاولن ءالله قل أفرأيتم مججا تججدعاون مججن
دون ءالله إن أرءادنججي ءاللججه بضججر هججل هججن كاشججفات ضججره أو
أرءادني برحمة هل هججن ممسججكات رحمتججه قججل حسججبي ءاللججه
علنيه يتاوكل ءالمتاوكلاون * قل يا قججاوم ءاعملججاوءا علججى مكججانتكم
إنى عامل فساوف تعلماون من يأتنيه عذءاب يخزيه ويحل علنيه
 (( عذءاب مقنيم
: بسالشيخ      

مهأعوذ بالله مققن الشققيطان الرجيققم  قققال اللققه تعققالى : ((  للجج زس ءال حني زل زأ

له  لنجج مدو لمن  زن  لذي لل لبا زن ك  مفاو فاو زخ مي زو مه  زد حب زع فف  زكا )) ذكرنققا أن السققتفهاملب
مهفي قوله : ((  زد حب زع فف  زكا لب مه  لل زس ءال حني زل زأ  )) 

: ... استفهام ... موضعالطالب 
مهأن السققتفهام فققي قققوله : ((  : نعققم  أنققه للتقريققرالشيخ  للجج زس ءال حني زل زأ

مه زد حب زع فف  زكا  )) هو للتقرير بناء علققى القاعققدة أنققه إذا أتققى بعققد همققزةلب
السققتفهام مايفيققد النفققي فهققو للتقريققر ولققه أمثلققة كققثيرة فققي القققرآن
تده  صالح ؛؛ وذكرنا المراد بعب

: ... عبدهالطالب   ...
: ها  قل المؤلف  ماذا يرى  ؟الشيخ 

... : الطالب
اا إلققى رسققول اللققه صققلىالشيخ  : مالذي أوجب للمؤلف أن يجعله عائد

الله عليه وآله وسلم؟
يخاوفاون ك بالذين: ... (( الطالب   ...

ز ك: نعم  والصحيح العموم  (( الشيخ  زن مفاو فاو زخ  )) معناها ياخالد ؟مي
: يهددونكالطالب 

: نعمالشيخ   
: يخوفونك  ذكر المؤلف أنها يقصد بها الصنام ولكن هي تفيققدالطالب 

العموم
له: ل هققذا هققذا تفسققير ل (( الشيخ  لنجج مدو لمن  زن  لذي لل  )) لكققن كلمققة ((ءا

ز ك زن مفاو فاو زخ  )) مامعناها ؟مي
... : الطالب



: يلقون في قلبك الخوف منهم يلقون فققي قلبققك الخققوف منهققمالشيخ 
مه كما قال تعالى : ((  زنيجاء لل حو زأ مف  فاو زخجج من ي زطا حني لش مم ءال مك لل زذ زما  لن )) لطيققبلإ

فدقوله : ((  زهججا حن  لمجج مه  زلجج زمججا  زف مه  للجج لل ءال لل حض مي زمن  حن ))  (زو  )) هققذه( مجج
خالد ؟
... : الطالب

: أين جواب الشرط ؟الشيخ 
... : الطالب

فد: ما معنى قوله : (( الشيخ  زها حن  لم زما له  زف مه  لل للل ءال حض مي  )) ؟؟زمن 
: يعني الذي الله عز وجل لم يرد أن يهديهالطالب   

: لالشيخ 
... : الطالب

فد: (( الشيخ  زها حن  لم زما له  زف مه  لل للل ءال حض مي زمن   ))
: ... الله عز وجل ...الضللالطالب 

: نعمالشيخ 
: ... يعني لما يكون النسان في بدايتهالطالب   ...

: نعمالشيخ 
: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلمالطالب   ...

فد: تمام  ما المراد بالهداية في قققوله : (( الشيخ  زهججا حن  لمجج مه  زل زما  )) ؟زف
محمد

: هداية ... هداية إرشاد هداية توفيقالطالب 
: هداية الدللة وهداية الرشاد وهداية التوفيقالشيخ 

: الخيرالطالب   ...
: الخيققر هدايققة التوفيققق  لطيققب مققاهو الققدليل علققى أن المققرادالشققيخ 

بالهداية هنا هداية التوفيق ؟
... : الطالب

: أقول لك ما الدليل على أن ما معنى فماله من هققاد أي فمققالهالشيخ 
من موفق للهداية  قد يقول قائل فماله من هاد أي من دال على الحق

: ... قالالطالب   ...
: ما يكفي كلمة يفهم منه لبد من دليل  فؤادالشيخ   

: ... فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلمالطالب   ...
: إيالشيخ 

... : الطالب



: إي مافي شك لكن ماهو الدليل على أن هذا هققو المققراد ؟ لنالشيخ 
 الهداية هدايتان هداية توفيق وهداية دللة

: قولهالطالب   ...
: لن الله سبحانه وتعالى هداهم هديققة الدللققة يعنققي أرشققدهمالطالب 

إليها
بهققدوا هدايققة الدللققة (( الشيخ  لما: لن هؤلء الذين أضلهم اللققه قققد  زأ زو

حم مه زنا حي زد زه زف مد  مماو زث  ))
: فاستحبواالطالب   

زدى: (( الشيخ  مه حل زلى ءا زع زمى  زع حل مباوءا ءا زح زت حس بأرسققلوا إلققىزفا  )) والرسل 
قوم كفار سحقت عليهققم كلمققة العققذاب واضققح ؟ فهنققا يتعيققن أن المققراد
بالهادي  ها

: هدايةالطالب   ...
فد: هداية التوفيق  (( الشيخ  زهججا حن  لمجج زمججا لججه  زف مه  للجج للل ءال حضجج مي زمن   ))و

... أظن هذا
: ...فوائدالطالب 

: ها ؟الشيخ 
: ...فوائدالطالب 

: من من الية هذهالشيخ 
: ... أن كل من سوى الله فهو ... يخوفونك بالذين من دونهالطالب   

: إي لطيب  و  من فوائد  نكمل الفوائد الن وإلالشيخ   
... : الطالب

: لطيبالشيخ   
ومن فوائد هذه الية الكريمة  أن من كتب الله ضلله فل أسحد يستطيع 

فدهدايته لقوله : ((  زها حن  لم زما له  زف مه  لل للل ءال حض مي زمن  و   ))
ومن فوائدها أن النسان ليطلققب الهدايققة إل مققن اللققه لنققه وسحققده هققو
بتطلققب الهدايققة منققه لنققه ليققس المققراد بهققذه اليققة الذي يضل ويهدي ف
التيئيس من هداية الخلق ولكن المراد الرجققوع إلققى اللققه عزوجققل فققي
.هداية الخلق
ومن فوائد الها الية الكريمققة  الققرد علققى المعتزلققة  الققذي يقولققون أن
النسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ول علقة لمشيئة اللقه

فدفي فعله لقوله : ((  زها حن  لم زما له  زف مه  لل للل ءال حض مي زمن   )) .



ومن فوائدها  إثبققات الهدايققة لغيققر اللققه الققتي هققي هدايققة الدللققة وأمققا
. التوفيق فإلى الله عز وجل
ومن يهد ءالله فمججا لججه مججن مضججل ))ثم قال سبحانه وتعالى ((  
 أخذناها أظن
... : الطالب

بشرسحت  قال تعالى (( الشيخ  ومن يهد ءالله فما له من مضل: ما 
 .  أي من يقدر الله هدايته فماله من مضل))


